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Преди 60 години: В далечно плаване с моторно-ветроходна гемия 

През есента на 1957 г. бях изпратен на п/х „Родина” като втори помощник-

капитан и взех участие в един рейс от порт Галац с пълен товар дървен 

материал за Хайфа и оттам – с цитруси за Бургас. След разтоварването в 

Бургас, на 01.12.1957 г., корабът влезе в КРЗ – Варна, за генерален ремонт 

с неясен срок за завършване поради цялостна смяна на надстройката и 

основен ремонт на парната главна машина по изискванията на корабния 

регистър. 

Участието в ремонта беше потискащо. Добре, че от време на време поради 

липса на навигатори Параходство БМФ ползваше тези, които са в 

ремонтни операции, да сменят колеги и така временно бях на м/к 

„Поморие” и м/к „Димитър Кондов” през ранната пролет на 1958 г. 

Бях се завърнал през м. април на п/х „Родина”, когато на 26.04.1958 г. ме 

повикаха в Параходството и получих нареждане да поема командването на 

кораб „Септември” (330 тона пълна товароподемност, дървен корпус). 

Капитанът трябвало да слезе поради настъпили разправии с екипажа, 

дисциплината се влошила и затова се налагала смяна, тъй като е приет 

товар за Албания и държат да се осъществи по най-добър ред. Приех 

задачата, но помолих, като се завърна, да пропусна едно плаване в 

черноморските крайбрежни рейсове, защото трябваше да се явявам в 

Морското училище на приравнителни изпити за висше образование така, 

както бяха изискванията на съответния указ. Беше проявено разбиране и аз 

поех командването на кораба. 

 Печатът на моторно-ветроходната гемия 

„Септември“. 

 

Трябва да отбележа, че в себе си приех нещата като първо самостоятелно 

далечно плаване с кораб от Колумбовите времена. Имах предвид не само 

дървената му конструкция, но и това, че беше с парусно стъкмяване. Бях 

на 26 години и какво по-романтично от това, да се окажеш близо до 

джеклондоновска ситуация. Щурманското оборудване се състоеше само от 

магнитен компас, с бордови пеленгатори за нагласа на поддържания 

истински курс и вземане на пеленги с контрол на рулевия за курса на 

кораба към момента на вземане на съответния пеленг. Връзката на 

капитана с Параходството беше само чрез корабните агенти в съответните 
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пристанища и всъщност в далечните плавания по 4 – 6 дни Параходството 

нямаше никаква информация как протича рейсът. 

На 26 април 1958 г. отплавахме за Балчик, за да натоварим 300 тона жито 

за Бургас, където щяхме да го трансбордираме на един шведски кораб за 

износ. В Балчик пристигнахме на обяд и застанахме на дървената скеля, на 

която се извършваха товарните операции. С агента и стифадора 

уговорихме товаренето на следващия ден. Наблюдавах поведението на 

екипажа и забелязах, че безредието се счита за добър ред. Очевидно, че за 

това поведение имаше вина и командния състав, тъй като при идването и 

разговора с агента и стифадора потърсих старши-помощника Петър 

Койчев (известен сред екипажите като бай Петър Джандара), но той беше 

побързал да слезе на брега, без да се обади. Когато агентът и стифадорът се 

бяха отдалечили от кораба, видях, че по вълнолома откъм брега срещу тях 

се движи бай Петър Джандара с два огромни калкана, по един във всяка 

ръка, и техните опашки метяха пясъка по земята. При качването си на 

кораба побърза да обясни, че имал приятели балчиклии рибари и затова, 

знаейки часа на излизането им от морето, побързал да ги посети и да 

подсигури готвача за калкан-чорба по созополски (защото готвачът беше 

от Созопол). Бай Петър бе завършил навремето Рибарското училище в 

Созопол. 

  Старши помощник-

капитанът на „Септември“ Петър Койчев (бай Петър Джандара). 

 

На другия ден наистина ядохме калкан-чорба, която преди това, а никога 

повече в бъдеще не бях вкусвал така майсторски приготвена, и запомних, 

че рибарите оценяват месото на калкана като агнешко-морско. 

На другия ден  започна товаренето на житото по единствената възможна 

финикийска технология. Конски коли докарваха житото в чували, докерите 

ги пренасяха на гръб и ги изсипваха в хамбара на кораба. До вечерта 

натоварването завърши и отплавахме за Бургас за трансбордиране на 

житото на шведския кораб. По време на прехода забелязах, че рулевите 

трудно удържат курса. Обяснението беше, че това е една характерна 
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особеност на кораба или беше извинение за недобрия рулеви опит и липса 

на желание за удържане на кораба по курса. 

С пристигането в Бургас застанахме на борд на шведкия кораб и с помощта 

на неговите товарно-разтоварни средства – класическите биги, докерите 

започнаха трансбордирането на житото с големите метални касони, 

пълнени от тях с лопати. След разтоварването застанахме на кея за 

товарене на стоката за Дурацо – Албания. Стоката беше барит, в 25-

килограмови книжни торби, и леко се товареше от пристигналите вагони 

на кея пред кораба. Разбрахме, че баритът е много потребен за 

нефтодобива в Албания и затова Параходството е приело кораб 

„Септември” да извърши нехарактерен рейс и да го отклони от обичайната 

крайбрежна работа. Имайки в себе си вкоренени навици за служба по 

големите кораби в далечно плаване, от старши помощника и главния 

механик изисквах да въведат уставния ред за дежурните вахти и всеки да 

си стои на определеното място за изпълнение на задълженията по контрола 

на товаренето и вахтата в машинното отделение. 

Товаренето вървеше бързо и срещу 1 май 1958 г. бяхме готови за 

отплаване. Обявих час за контрола и заминаване. От мостика, където 

изчаквах идването на контролата, наблюдавах подготовката на екипажа по 

палубата за отплаване. Контролата се бавеше, един член от екипажа 

прескочи през фалшборда на кея и тръгна по него, очевидно с намерение 

нещо да прави из пристанището, без да иска разрешение. От мостика му 

наредих да се спре и да поясни защо напуска кораба, когато има изрично 

нареждане – всички да са на място, готови за отплаване. Спря се и учуден 

защо го спирам, каза че има работа и трябва да излезе от пристанището. 

Наредих му да се върне на кораба, но по такъв начин, че и екипажът да 

разбере необходимостта от ред и дисциплина, които трябва да се спазват в 

интерес на работата, и че те не могат да се нарушават заради приумици в 

последния момент на отплаването. Забелязах, че с неохота и смущение 

изпълни нареждането, но бях убеден, че е разбрал, а и всички останали, че 

не може да действа през главата на командването на кораба. Вероятно така 

са работели в крайбрежието. Това беше добър повод за напомняне, че вече 

го няма търпящия безобразията им „баро”, който се беше докарал до 

положението да му дадат оценка в Параходството, че няма командни 

качества. Следобед отплавахме за Албания. Бяхме трима навигатори и 

разпределих вахтите така, че при вахта 04 – 08 и 16 – 20 часа да мога, ако 

се наложи, да стоя на мостика до и след полунощ, а да почивам през 

светлата част на денонощието от 08 до 16 часа. Разчетът за плаването до 

Босфора при 8 – 9 възла показваше, че рано сутринта на другия ден ще 

подхождаме към него. 

При отплаването от Бургас времето беше добро, а така също и след 

поворота на траверс на остров Св. Иван на курс за Босфора нищо не 

вещаеше лошо време. След преминаването на траверса на Маслен нос 



 4 

задуха свеж североизточен вятър, който оживи мъртвата вълна от предното 

лошо море. Натовареният барит беше тежък товар и не обхвана целия обем 

на хамбара. Това направи кораба много устойчив и при настъпилото 

вълнение започна системна остра качка, което още повече влияеше на 

поддържането на курса, който и без това рулевите трудно удържаха, а и 

качката ги извиняваше за слабия им рулеви професионализъм. 

На следващия ден, когато поех вахтата в 04,00 часа, само по счисление от 

лага очаквах, че след около час и половина, все още в тъма преди разсвет, 

ще видя огъня на маяка Румели. Това не се сбъдна, вече  на разсвет при 

облачно време забелязах дясно по носа очертания на ниска земя. 

Трябваше да преценявам нещата на око и да предположа, че от вятъра и 

вълната, а и от лошото строене на руля силно сме дрейфали надясно и 

плаваме към зоната на лъжливия вход на Босфора. Бях неспокоен и това 

главно се предизвикваше от плаването с големите кораби, които с 

голямото си газене в такава позиция вече щяха да са в опасност от 

засядане. 

Успокоих се, че нашето газене е малко, но трябваше повече да не умувам, а 

да взема решение и то беше да променя курса наляво с около 30 градуса и 

да плаваме почти успоредно на брега и с помощта на описанието в лоцията 

за този бряг да се ориентирам доколко съм прав в решението, което 

проведох. След час плаване вдясно по носа, при лоша видимост, с 

бинокъла открих маяка Румели и се насочих за влизане в Босфора. 

Предположението и оценката, че силно сме се отклонили надясно от курса 

към Босфора, се оказа вярно. Около 9 мили се бяхме отклонили встрани от 

счислимия курс Маслен нос – Босфора. 

От периода на първото преминаване (транзитиране) на Босфора и 

впоследствие като помощник-капитан усърдно съм участвал в откриването 

на основните фарове Румели и Анатоли и не съм имал чувството за 

проблемност, очевидно защото отговорността за командването на кораба 

не е била пряка. Но сега изпитвах притеснение да не допусна грешно 

решение, което да нарани щурманската ми увереност и да нанесе 

разочарование. 

Направихме контролата на Буюк дере, получих от агента поръчаните 

предварително навигационни карти, които ми трябваха за плаването в 

Адриатика до Дурацо, и продължихме плаването в Босфора без пилот. 

Исках да проверя увереността си, че добре познавам този характерен 

пролив, още повече че транзитирането беше през деня. Следобед вече 

плавахме в Мраморно море, като бях избрал курса за Дарданелите така, 

както плавахме с големите кораби, и наум не ми идваше, че е по-добре да 

се ползват курсовете на северния бряг на Мраморно море за прикритие от 

северния вятър и вълнение. 

Остров Мармара вече се виждаше, когато задуха свеж северен вятър, 

сякаш за да напомни, че не съм благоразумен. Разви се вълна по десния 
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борд и корабът силно се снасяше на юг, независимо че коригирах  

системно курса надясно.  Беше видно, че не мога да преодолея вятъра и 

вълната, които силно ме притискаха към брега на острова, в съчетание с 

лошото поддържане на курса от рулевите. Нямаше друг изход освен 

командата „дясно на борд” и курс на север срещу вятъра и вълната, за да 

проплаваме две мили на север безопасно от острова и тогава да се насочим 

към Дарданелите. Такава беше цената на допуснатото неблагоразумие. 

Разбира се, в случая трябваше да се плати „данък” в интерес на сигурното 

и безопасно плаване. 

Дарданелите транзитирахме през нощта и на следващия ден държахме курс 

към протока Доро, пресичайки Егейско море на югозапад. Свежият вятър 

от север продължаваше да духа и реших да вдигна кливерът, който по 

размер беше еднакъв с фок-платното. Решението се оказа полезно. Корабът 

престана да рискае и допълнихме скоростта с четири мили повече за час и 

така за 12 часа прекосихме Егея на юг и навлязохме в протока Доро. 

Трябва да кажа, че всъщност тогава бях последният капитан, който е 

ползвал платна (паруси) в търговския ни флот в съвременното 

мореплаване. Като имах предвид очерталите се преобладаващи северни 

ветрове, реших да премина през Коринтския канал. Беше сутрин, в моята 

вахта, когато взехме пилот и транзитирахме канала. На излизане от него, 

на южния му бряг, който е като ниско плато и слънцето от югоизток го 

огряваше, имах щастието да наблюдавам двойния образ на огромния 

израснал маков букет на брега и неговото отражение върху огледално 

тихата повърхност на канала от левия борд на кораба. Това беше приказна 

картина. За съжаление тогава нямахме фотоапарат с цветна лента, за да се 

запечата тази красота. 

Надвечер, след транзитирането на Коринтския залив, вече плавахме в 

залива на Патрас, с курс за излизане покрай родния на Одисей остров 

Итака. В полунощ, след траверс по десния борд на маяка Дукато, 

навлязохме в Адриатическо море, с курс на север към крайната точка на 

плаването порт Дурацо. 

Преди полунощ на 5 май 1958 г. трябваше да пристигнем на рейда на 

Дурацо. Плавайки само по счисление, смятах, че съм на курса. На здрач 

облаците се разкъсаха и успях да взема височина на Полярната звезда, 

което ми осигури обсервована широта на мястото и преценка за 

оставащата дистанция до Дурацо, имах и шанса на северозапад да взема 

височина на звездата Сириус. Така успях да определя вероятното истинско 

място на кораба. Трудно ми беше да повярвам, че съм полкова много 

надясно от курса, но това показваше определението. Затова реших да 

плавам по курс до момента, от който по-нататък не се знае какво ще стане. 

Разчетох по теория на вероятностите най-безопасното пределно разстояние 

и от него легнах на безопасен успореден на брега курс, който и в двата 

случая – по счисление или по действителна прокладка, пресичаше линията 
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на видимостта на маяка Дурацо, откъдето вече много точно щях да се 

насоча за рейда на порт Дурацо. Бях под напрежение, вероятно подобно на 

това, както при подхождането към Босфора, и поддържах остро 

наблюдение. 

Малко преди да променя курса мористо, открих огъня на маяка вляво по 

носа на кораба на среден курсови ъгъл, което положение само по себе си 

потвърждаваше, че астрономическото наблюдение е било вярно и че 

наистина корабът е бил много надясно. Промених курса и си отдъхнах. 

Малко преди това на мостика се появи един от мотористите, освободен от 

вахта, и заяви, че ние, капитаните, си правим много труд. Той, корабът, сам 

си знаел пътя, остави го и той ще отиде там, където трябва. Не счетох за 

необходимо да обяснявам, че съгласно неговото разсъждение корабът 

щеше да отиде там, където не трябва. За себе си като пряко отговорен 

направих извода, че подхождането към крайната цел изисква пълна 

предвидливост и остро наблюдение. 

В полунощ застанахме на котва на рейда на порт Дурацо. На другия ден 

влязохме в порта и започнахме разтоварването на стоката барит, от която 

явно албанците имаха неотложна потребност в нефтодобива. Агентът  ни 

съобщи, че е потвърден обратен пълен товар битум във варели и медни 

слитъци. Стоката беше разтоварена бързо и започна товаренето, като най-

напред по каргоплана се започна с медните слитъци, които представляваха 

25 – 30-килограмови плочи. Видът им напомняше добива на мед от римско 

време с шупли и леярски боклуци, което подсказваше, че ще има вторично 

топене и леене. По време на товаренето започнахме снабдяване със свежи 

продукти, зеленчуци и месо. Нямаше шипшандлер и трябваше да 

извършим доставката директно от пазара. Съставих корабна комисия, 

която пазаруваше и оформяше протокол, който одобрявах за представяне в 

Параходството за заверка на сметката на капитана по разхода на валута. 

Оказа се, че на пазара има само козе месо (прясно клано) и купихме от 

него. За съхраняването му поръчахме на агента да достави лед за 

хладилния сандък. Той не изпълни поръчката, тъй като работилницата за 

лед била в ремонт и нямала производство. Знаех, че козето месо е опасно, 

ако не се съхранява охладено, а беше ясно, че лед няма да получим. 

Готвачът на кораба бай Нико – стар гемиджийски готвач, ме успокои, че 

ще се справи с проблема чрез финикийско решение, а то беше накисване  

на месото в солена саламура едно денонощие и след това намазване с оцет, 

обвиване в надупчена хартия и окачване на марса на мачтата с една от 

сигналните фалини да се проветрява на чист въздух от корабния вятър. 

Хляб си осигурихме, като дадохме брашно на брегова фурна да ни го 

приготви. С привършване на снабдяването завърши и товаренето на 

стоката. 

На 11.05.1958 г. отплавахме от Дурацо за Бургас с пълен товар – битум, и с 

веещ се кози бут на мачтата... 
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На следващия ден, малко преди моята утринна вахта, старши помощникът 

ме събуди разтревожен поради внезапно падналата гъста мъгла. Незабавно 

отидох на мостика. Тъмата, в съчетание с гъстата мъгла, беше една 

непрогледна стена. Плавахме на югоизточен курс, покрай източните 

брегове на Адриатика към остров Кефалония. Оставаше по счисление 

около 20 мили за промяна на курса между остров Кефалония, северния и 

южния край на брега, където беше маякът Дукато и който до падането на 

мъглата поради силната омара на хоризонта не беше се видял. 

Продължихме да плаваме по същия курс, на който ни хвана мъглата, с 

надежда, че до приближаване на брега тя ще се разпръсне. За целта 

намалих скоростта на малък ход, за да печеля време, докато се разсъмне, 

защото нощ и гъста мъгла е двойно по-лошо, отколкото само мъгла. 

Подавах сигнали за мъгла. Дясно по нашия траверс, може би на не повече 

от миля, се обади парна свирка няколко пъти и след това заглъхна. 

Уверени, че безопасно сме се разминали и вероятно са ни наблюдавали на 

радар. 

Времето течеше, а заедно с него изтичаха и моите надежди за подобряване 

на видимостта. Напротив, мъглата се сгъсти до крайна степен като мляко, 

бакът на кораба не се виждаше. Не оставаше нищо друго, освен да разчета 

вероятността за засядане и нейното избягване. Поради потвърдено 

съмнение в общата поправка на компаса и лошото стоене на руля от страна 

на рулевите, които бяха старателни, но неопитни моряци, разчетох сноса 

от изходната позиция плюс-минус 3 градуса. Лявото рамо на вероятната 

полоса на плаване водеше върху скалата Сесола и по счисление, ако в 

06,00 часа не променя курса, нямаше гаранции за безопасност. 

Предполагах, че сме наляво от курса, и затова около 06,00 часа изпитвах 

леко нервно напрежение. От опасното място на Сесола Рок прекарах 

благоразумен успореден курс на юг покрай остров Кефалония, като същия 

курс го прочертах и от другото дясно вероятно място. Получи се една 

полоса от десет мили, в която вероятно безопасно плавахме. Мъглата беше 

устойчива, изгрялото вече слънце не можеше да я пробие. Продължихме от 

06,00 часа на новия курс, пак с малък ход, подавайки сигналите за мъгла. 

Никой не се обаждаше. 

Плаването стана не по курс, а по курсова площ, която развъртах безопасно 

от вероятните опасни места. Наближаваше обед, а мъглата все още беше 

такава, като че ли ей сега е паднала. Предвидливо сверих хронометъра за 

точно време от корабния концертен радиоапарат, тъй като няколко дни 

хронометърът не беше сверяван. 

Оставаха още 40 минути до кулминацията на слънцето, когато духна лек 

северозападен вятър. По счисление вече се намирахме на южния край на 

остров Кефалония, откъдето също можеше да се влезе в залива на Патрас, а 

оттам за залива на Коринт. Мъглата като по заповед на магическа пръчка 

се разпръсна. Трябваше ми определение, и както мислех за това, забелязах 
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луната на запад. Слънце в кулминация на юг и луна на запад, какво по-

добро от това, или на морски език това значеше „широта и дългота”. 

Направих определението и много се зарадвах, защото мястото на кораба 

беше във вероятната безопасна за плаване полоса. 

Мъглата трая осем часа, легнахме на курс за залива на Патрас и си записах 

сентенцията: „Мъглата се преодолява с културна навигация, а не с 

твърдоглавие и привидна смелост”. Следобед вече плавахме в залива на 

Патрас и бях в кабината си когато, внезапно корабът изпадна в силна 

качка. Незабавно излязох на мостика и разбрах, че качката беше 

предизвикана от един италиански пасажер с името „Вулкания” – голям 

кораб от времето на корабната архитектура на „Титаник”. Той беше 

излязъл от порт Патрас и на пълен ход правеше вълна не по-малка от 3 – 4 

бала, която за нашето дървено корито беше достатъчна, за да предизвика 

проблеми. Вахтеният помощник-капитан беше допуснал вълната да ни 

удари на борд, затова веднага подадох команда „ляво на борд”, за да 

застанем срещу вълната и така следващите вълни пресякохме при силна 

килева качка. Събитието се разигра за броени минути и когато бяхме вече 

в килватера на пасажера, отново се върнахме на курса. 

 Италианският пътнически кораб 

VULCANIA, с който се разминава „Септември“ по време на това плаване. 

Източник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Italy-

motonave-Vulcania-1948.jpg 

 

На 13 май 1958 г., след транзитиране на Коринтския канал, следобед 

плавахме за излизане от залива на Пирея, когато на две мили се 

разминахме с параход „България”, който на път за Западна Европа отиваше 

за бункеровка в Пирея. Преди да отплаваме от България, знаех за този 

рейс, тъй като един мой съвипускник беше изпратен там за помощник-

капитан. 

На следващия ден на разсъмване пред остров Тенедос, при изгрева на 

слънцето, проведох определяне на девиацията на компаса на четирите 

основни и четирите второстепенни земни посоки и бързо по мореходната 

таблица определих девиацията за всички курсове, като направих и 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Italy-motonave-Vulcania-1948.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Italy-motonave-Vulcania-1948.jpg
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табличната крива. Трябваше да извърша тази работа, защото през целия 

рейс наблюдавах, че действащата таблица не беше вярна, а и металните 

варели с битум сигурно влияеха на корабния магнетизъм. Пред 

Дарданелите готвачът бай Нико за последен път свали от мачтата козия 

бут и изпържи (кавардиса) останалото месо като полуфабрикат, за да 

избегне опасността от стомашно разстройство преди завръщането в порт 

Бургас. 

На 16 май 1958 г. пристигнахме в Бургас и сдадох командването на 

колегата, с когото бях плавал на кораб „Благой Касабов” през 1955 г., и се 

прибрах във Варна, за да се явя на приравнителни изпити в Морското 

училище, за които се подготвях най-усилено по време на рейса до Дурацо. 

Отбелязах в записките си, че по време на рейса Варна – Балчик – Бургас – 

Дурацо – Бургас са проплавани 1783 морски мили. 

Във Варна се явих при заместник-директорът по експлоатацията, за да му 

докладвам устно за рейса. Той ме изслуша и ме упрекна, че не съм подавал 

информация от Албания за пристигането, разтоварването, товаренето и 

отплаването. Възразих, като му показах телеграмите, които съм давал на 

агента да изпраща в параходството. По-късно стана ясно, че са дошли 

накуп след пристигането на кораба в Бургас. Изясни се, че всичко е 

последица от немарливостта на агента в Дурацо. 

Разказах за този рейс като за едно преживяване в колумбово-магелановско 

изпълнение, в което проверих възможностите си на навигатор и първи след 

Бога на море, макар и на един дървен кораб, но в далечно плаване. Беше 

ми ясно, че старшите колеги това плаване с нищо не можеше да ги учуди, 

защото в дългогодишния им мореплавателски опит много премеждия ги 

бяха застигали. За мене беше различно, тъй като имах предвид възраст, 

опит и оправданото гласувано доверие. 

Плаването с финикийския флот, макар и трудно от гледна точка на условия 

за навигиране и битови условия, си оставаше школа за добра морска 

практика и беше полезно за всеки, който е бил екипаж на гемия. Доволен 

бях, че тази практика не ме подмина. 

Към края на месеца взех изпита в Морското училище и бях готов за работа 

в очакване на разпореждане от навигационния отдел на Параходство БМФ. 

 

Капитан далечно плаване 

Николай ЙОВЧЕВ 

 

Бел. ред.: Разказът е включен в подготвената за печат мемоарна книга на 

автора под заглавието „Море и хоризонти“. 

 

 


